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Tercer any. 
Aquest any hem seguit amb el model de reunions bimensuals, els dijous a les 19h. 
Seguim gaudint del suport logístic de la plataforma de makeanet que és gratuïta i ens dona la 
flexibilitat de poder donar difusió de documents, informació, actes, etc.. de manera molt fàcil. 
Agraïm al Ferràn Bolos (educador social de l’Associació Educativa Integral del Raval), la seva 
col·laboració per poder mantenir-la activa. 
Si pot accedir per la web de la Societat i clicant al grup TA 

 
Aquest curs hem fet 6 sessions, la 6ª serà el 27 de juny. 
La mitjana d’assistència ha estat com el darrer any, al voltant de 20-25 persones. 

 
1ª-27-09-2018: 
-Es parla de les dues noticies que han sortit a la premsa sobre teràpies alternatives en 
referencia a la dislèxia i es presenta un document que va ser enviat al COMB, on queda 
reflectit la postura del grup, per que no hi ha evidencia científica de les mateixes. 
-L’Alba Vergés, pediatra del grup, presenta un esborrall del que podria ser el futur protocol 
d’abordatge dels trastorns de l’aprenentatge en la consulta de pediatria d’atenció primària. 

 
2ª-29-11-2018: 
-Informació sobre l’article-informe publicat per part del grup en la Revista Pediatria Catalana: 
“Repercussió dels trastorns de l’aprenentatge en la salut infanto juvenil”. Vol 78 nº4. Repartim 
copies entre els assistents. 
-Trobada de la Dra. A Sans el dia 13 nov amb el gabinet de premsa del COMB en referència a 
les noticies que vam sortir sobre teràpies alternatives. 
-Trobada el 29 nov amb personal directiu del Departament d’Educació (Sr. J Vallcorba i Sra. I 
Reguant) per fer la presentació del grup i oferir la nostra ajuda incondicional per tirar endavant 
una plataforma conjunta i millorar la situació de l’abordatge dels TA. 
-Treballem en l’índex del Protocol i en el seu contingut. Deixem la proposta penjada a la 
plataforma del grup. 

 
3ª-31-01-2019: 
-Reunió del 18 desembre amb la Sra. Carmen Cabezas del Departament Salut per fer la 
presentació del grup i plantejar de fer una comissió de treball per l’elaboració del Protocol. 
- Sessió a càrrec de la Dra. V Trèmols i Estela López del EPSIA-Dexeus, explicant el projecte 
“Canviant Rumbs”. Projecte de diagnòstic i intervenció amb infants amb risc d’exclusió social 
amb dificultats d’aprenentatge, de la zona del Bon Pastor a Barcelona, ens mostren els 
resultats. Un 14% de infants presenten Trs. Aprenentatge. 

 
4º-28-03-2019: 
-Resum de les diferents participacions en nom del grup: 
-El 20-02 es va fer una jornada dins del programa Vincles amb AP a HSJD amb el tema : 
“Neurodesenvolupament i Trs. de l’Aprenentatge”amb l’Alba Verges i Anna Gatell del grup, 



amb la col·laboració del Dr. J Alda i la Dra. C Serra. Els docs estan penjants a la plataforma. 
-El 06-03 el V Morales i la Dra. Anna Sans es van trobar amb representats del Síndic per fer la 
presentació del grup i ens van invitar a participar en la Àgora de Drets pels infants en la 
propera convocatòria. 
-La sessió va córrer a càrrec de la Anna Monpart i l’Anna Schiaffino del Dep. de Salut: 
“ Qualitat de vida relacionada amb la salut en la població infantojuvenil a l’ESCA” ,ens van 

explicar com obtenien metodològicament les dades estadístiques sobre la qualitat de vida dels 
infants a Catalunya. Escala Kidscreen. 



 

5º-30-05-2019: 
-Participació el 27 abril a la Jornada de l’ACM de les Terres de l’Ebre, sobre fracàs escolar, a 
Amposta (Rosa Bosch i Anna Gatell) 
-El 17 de maig a la 25ª Reunió Anual de la SCP amb el Taller per pediatres, metges i infermeria: 
“Com va a l’escola? Detecció precoç dels trs. aprenentatge” impartir amb la Dra. C Serra i Anna 
Gatell 
-El 15 de maig trobada amb les representats del Síndic de Greuges a la seu de la SCP, per 
Participar en la Àgora de Drets dels Infants. Ens van reunir amb un grup de pediatres 
interessats en el tema i les representants del Síndic. Es va parlar al voltant de la necessitat de 
que hi hagi coordinació transversal entre els diferents departaments i administracions, de la 
necessitat de formació per part del professorat, etc.. i sobretot del que representa patir un 
trastorn de l’aprenentatge no detectat a temps o atès tard. Les classes socials amb menys 
recursos econòmics i personals tenen pitjor pronòstic. 
-Dra. Anna Sans ens fa un resum del 7ºCongres Mundial sobre TDAH de Lisboa, a destacar 
temes com TDAH i prematuritat, TDAH i vellesa, TDAH en el Umbral del diagnòstic i per sota 
dels 3 anys. Un congrés amb popes de la psiquiatria, no es va abordar el tema de TDAH i 
aprenentatge. La Dra. A Sans ens ha deixat la presentació amb les diapos més importants. 

 
6º-27-06-2019: 
-Sessió a càrrec de la Dra. Lidia Sanz, pediatra de Lleida i del Dr. Josep Ll. Cruz, metge de família 
de Lleida. Ens explicaran el seu model d’atenció a la dislèxia i al TEL des de l’atenció primària. 


